
Halvtidsutvärdering av Inspiredirektivet 

Inledning 

Kommissionen håller ett samråd för att inhämta synpunkter på Inspiredirektivet från 
allmänheten och berörda parter. 

Syftet är att bedöma arbetet med att skapa en infrastruktur för geodata i EU i enlighet med 
direktiv 2007/2/EG. 

Samrådet bidrar till den halvtidsutvärdering av Inspiredirektivet som ska göras sju år efter 
att det trädde i kraft. Resultaten av utvärderingen kommer att rapporteras till 
Europaparlamentet och rådet under 2014 och kan leda till politiska åtgärder för att anpassa 
de nuvarande insatserna, mot bakgrund av ändrade förhållanden, så att målen för Inspire 
kan nås.  

Genom samrådet vill vi få in synpunkter från så många grupper som möjligt: myndigheter, 
dataleverantörer och användare från den offentliga sektorn, kommersiella och icke-
kommersiella användare och andra berörda parter.  

Bakgrund, räckvidd och status för Inspiredirektivet 

Utvecklingen av Inspire startade 2001 för att stödja den kunskapsbaserade policyutformning 
som förespråkas i det sjätte miljöhandlingsprogrammet 2002–2012. Högkvalitativ 
information och delaktighet från en informerad allmänhet är de viktigaste hörnstenarna i ett 
kunskapsbaserat policyarbete.   

En stor del av den information som myndigheter och allmänheten (inklusive den privata och 
akademiska sektorn) använder och delar är lägesbunden och gäller en viss plats eller ett 
visst geografiskt område. Uppgifternas kvalitet beror på tillgången till geodata (eller 
rumsliga data) som samlas in och kopplas till en plats. De flesta miljödata, t.ex. 
utsläppsmätningar, observationer av biologisk mångfald eller miljökvalitetsdata har en 
geografisk aspekt.  

För att tillhandahålla information som är relevant för policyarbetet måste sådana miljödata 
ofta kombineras med andra typer av geodata, som markanvändning och marktäcke, 
administrativa indelningar, höjddata, hydrologiska förhållanden, transportnät, byggnader, 
produktionsanläggningar, offentliga inrättningar, områden med särskild förvaltning och 
skyddsområden. Geofysiska data om t.ex. meteorologi, geologi och jordmån är också 
relevanta för miljöpolitiken, liksom socioekonomiska uppgifter som befolkningstäthet, 
fastighetsområden och avfallsstatistik. 

De program och åtgärder som fastställs i miljölagstiftning och på andra politikområden som 
påverkar miljön, t.ex. jordbruk, transporter och regional utveckling, ska bidra till att minska 



samhällets miljöpåverkan och riskerna för naturkatastrofer och andra katastrofer (där 
klimatförändringen spelar en viktig roll). 

För att exempelvis kunna bedöma luftföroreningarnas hälsoeffekter måste man kombinera  
uppgifter om luftkvalitet och meteorologiska förhållanden med transportstatistik, placering 
av utsläppskällor inom industri, städer och jordbruk, populationsdata och epidemiologiska 
data. På så vis kan man ringa in föroreningskällorna och anpassa utsläppsmålen i de 
åtgärder som kan påverka luftkvaliteten. 

Ett annat exempel är information om risker vid översvämningar, som man kan få fram 
genom att kombinera uppgifter om markanvändning, höjdförhållanden och jordmån med 
meteorologiska och hydrologiska observationer i ett avrinningsområde och 
befolkningsstatistik. På så vis kan man se vem eller vad som är mest utsatt och planera 
därefter. 

Men i arbetet med Inspiredirektivet såg vi flera viktiga hinder för en utbredd användning av 
den geodata som behövs för miljöpolitiska åtgärder. 

I ett samråd som vi höll var 97 procent av deltagarna överens om flera brister på alla nivåer, 
från lokalt plan till EU-nivå: 

1. Geodata saknas ofta eller är ofullständiga. 
2. Beskrivningen (dokumentationen) av tillgängliga geodata är ofta ofullständig. 
3. Geodatamängder går ofta inte att kombinera med varandra. 
4. Systemen för att söka, titta på och använda geodata är ofta inte kompatibla med 
varandra. 
5. Kulturella, institutionella, finansiella och rättsliga hinder försvårar eller försenar 
delning och vidareutnyttjande av befintliga geodata. 

Dessa brister hindrar policyarbetet, vilket framgick av en enkät om svårigheterna med att 
göra miljökonsekvensanalyser (2003). Detta var de fem vanligaste svårigheterna: 

1. Problem med att få tillgång till befintliga uppgifter (70 %). 
2. Svårigheter att ta reda på vilka uppgifter som finns (56 %). 
3. De uppgifter vi behöver finns inte att tillgå (51 %). 
4. Datamängder från olika leverantörer är inte kompatibla (47 %). 
5. Befintliga uppgifter håller inte tillräckligt hög kvalitet (47 %). 

Över hälften av de tillfrågade angav att svårigheterna medförde 

1. sämre tillförlitlighet för konsekvensbeskrivningarna 
2. större osäkerhet vad gäller de fastställda konsekvensernas omfattning 
3. högre kostnader för miljökonsekvensanalyser och strategiska 

konsekvensanalyser. 
 



Syftet med Inspiredirektivet, som trädde i kraft den 15 maj 2007, är att lösa dessa frågor 
genom att skapa en infrastruktur för miljörelaterade geodata och datatjänster (indelade i 34 
teman i bilagorna I, II och III till direktivet). Datan och tjänsterna ska 
 

1. utan restriktioner delas mellan myndigheter på alla nivåer, inom och över 
nationsgränserna, för miljörelaterad allmännyttig verksamhet  

2. dokumenteras med enhetliga metadata 
3. gå att hitta, titta på och använda via nättjänster för både allmänheten och 

myndigheter 
4. organiseras enligt gemensamma specifikationer för geodata och tjänster i 

myndigheternas it-system. 

Inspire tar dock inte upp problemet med bristfälliga geodata eftersom direktivet inte kräver 
att nya uppgifter ska samlas in. 

Inspiredirektivet och dess genomförandebestämmelser (kommissionens förordningar och 
beslut) har en tidplan för genomförandet som sträcker sig till 2020. 

Till december 2013 ska EU-länderna göra följande: 

1. Införliva Inspiredirektivet i sin nationella lagstiftning och skapa lämpliga 
strukturer och mekanismer för att samordna synpunkterna från alla som är 
intresserade av geodatainfrastrukturer.  

2. Se till att myndigheterna kan dela sina data och tjänster (tillgång, utbyte och 
användning). Data- och tjänstedelningen ska också vara öppen för myndigheter i 
andra EU-länder, för EU:s institutioner och organ på enhetliga villkor och för 
organ inrättade genom internationella avtal där EU och medlemsländerna är 
parter, när det gäller verksamhet som kan påverka miljön. 

3. Ta fram metadata för alla datamängder som hör till direktivets 34 teman. 
4. Tillhandahålla tjänster för att söka, visa, ladda ned och omvandla datan. 
5. Tillhandahålla nya eller omstrukturerade data enligt bilaga I utifrån enhetliga 

specifikationer (andra datamängder i bilaga I ska anpassas senast 2017). 
 

Genomförandebestämmelser (dataspecifikationer) för de teman som anges i bilaga II och III 
antogs sommaren 2013 och kommer att genomföras under de kommande sju åren. Vi är 
därför halvvägs i genomförandet av Inspire. Många element och tjänster är redan på plats, 
men uppgifterna måste fortfarande organiseras i EU-ländernas it-system för att förbättra 
tillgången till och driftskompatibiliteten mellan data och tjänster.   

 

 


